
Агенција за nриватизацију, са седиwтем у Београду, Теразије број 23, Република 
Србија (у даљем тексту "Агенција") 

и 

Козорци)ум nравних лица, у складу са Уговором о конзорцијуму, овереним у 
Првом Опшrинском суду у Београду, 1 Ов.бр. 3249/2009 дана 19.03.2009. године, чији 
је овлашћени представник АГУШ ГРАДЊА ДОО, Омладинских бригада З, Врање, 
матични број 20281235 (у даљем тексту "Купац") 

закљу.чују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА 
МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ 

(плаћање одједном) 

У Београду, 31.03.2009. године 



УВОДНЕ ОДРЕдБЕ 

У складу са одредбама Закона о nриватизацији ("Службени Гласник РС", бр. 
38101, 18103,45/05, 123/07 у даљем тексту ·закон") и одредбама Уредбе о nродаји 
каnитала и имовине јавном аукцијом ("Службени Гласник РС", бр. 52105, 91107 И 
96/06 у даљем тексту •уредба") Агенција за nриватизацију је nродала 70% 
друштвеноr капитала субјекта nриватизације Трговинског nредузећа на мало 
"БРАТСТВО" nотпуна одговорност, ПРЕШЕВО (У даљем тексту: субјект) на 
аукцији која је одржана дана 27.03.2009. rодине у 11 :ОО часова. 
До 30% од укупног износа друштвеноr капитала субјекта се nреноси на заnослене 
без накнаде. 

Преостали износ друштееног капитала субјекта, који није продат Куnцу нити 
nренет на эаrюслене, nреноси се Акцијском фонду. 

1. ПРЕдМЕТУГОВОРА 

1.1 Аrенција продаје Куп цу друШl'!!ени капитал субјекта, са свим правима и 
обаееэама, сходно закону и одредбама Уговора. 

Друштвени капиПlЛ субјекrа који се нуди на продају, у складу са законом, 

процењен је на 195.126.000,00 динэра (словима: стотину деведесет пет 
милиона стотину двадесет шест хиљада). 

1 .2. Купац куnује друштвени каnитал субјекта, по укуnној купопродајној цени у 
износу од 31 .220.,000,00 динара (словима: тридесет један милион две сrотине 
двадесет хиљада), 

2. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

2.1. Уговор се сматра заюъученим када га потnишу Купац и АгенциЈа и оверава се 
у суду. 

Уговор ступа на снагу даном уплате кулоnродајне цене у складу са клазулом З. 
став 3.1. 

2.2 Закrъучењем Уговора, који има сна!)' оснивачкоr акта субјекта, Купац стиче 
nраво нэ управљање, учешће у добити, право на део ликвидационе масе и 

друга права у скпаду са законом, сразмерно висини купљеног t<апитала. 

2.3 Трошкове судске овере Уговора nлаћа Куnац. 

З. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

З. 1 У року од осам (8) дана, од дана одржаеања аукције, Купац се обавеэује да на 
рачун Агенције, број 840-1327721-76, позив на број 270309- З262n, уплати 
купоnродајну цену умањену за износ депозита. 
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3.2 По исnуњењу услова из става 3.1, у року од тридесет (30) дана од дана 
закључења Уговора, одржава се скулштина субјекта (рок између заказивања и 
одржавања скупштине не може бити краћи од петнаест (15) дана) ради: 
3.2.1 доношења одлуке о измени и допуни оснивачког акта, 

3.2.2 постављања уnраве субјекта и 

3.2.3 доношења одпуке о промени облика орrанизовања субјекта. 

3.3. Ради обезбеђења плаћања уговорне казне Купац је дужан да у року од 
тридесет (ЗО) дана од дана закључења Уговора преда Агенцији банкарску 
гаранцију (Прилог 2.), безусловну, неопозиву, пnативу на први позив Агенције, 
која гласи на износ nредвиђен ставом 7 .1. Yroeopa, са роком важности 
четрнаест (14) месеци од дана эакључења Уговора. 
По ислуњењу обавеза за које је уговорена Уговорно казна, банкарске 
гаранција враћа се банци rаранту. 

3.4. Куnац доставља Агенцији nисмени доказ о исnуњености услова наведених у 
ставовима 3.1, 3.2 и 3.3. 

4. ОБАВЕЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ 

4.1 Купац се обавезује да без одnагања предузме све потребне активности како 
би се, у роковима nредвиђеним законом, у Агенцији за реrистрацију 
привредних субјеката евиденrирала настала nромена, сходно одлукама 
скупштине И3 става 3.2. 
Купац се такође обавезује да најкасније у року од тридасет (30) дана од дана 
эакључења Уговора изврши уnис у Централни регистар, депо и кnиринr 
хартија од вредности и о томе писменим путем обавести Агенцију. 

5. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ КУПЦА 

5.1 Изјаве и гаранције 

Купац изјављује и гарантује Агенцији да су следеће изјаве тачна: 

5.1.1. Куnац није повезан са члановима Комисије за аукцију, 
5.1.2. У моменту подношења пријаве за учешће на аукцији Купац, односно 

nравно лице чији је он оснива ч није имао неизмирене досnеле обавезе 
према субјекту, 

5.1.3. Куnац није физичко лице, nравно лице и оснивач nравног лица са којим 
је раскинут yroeop о продаји капитала односно имоаине збоr 
неизвршења уrоворних обавеза, 

5.1.4. Куnац није лице које је осуђиsано или nротив кога се води поступак за 
кривична дела прописана чланом 12 став З. закона. 

5" 1 "5. Купац није привредно друштво у којем је лице иэ тачке 5.1.4. овог става, 
контролни члан или контролни акционар, у смислу закона којим се 

уређују привредне друштва< 
5.1.6. Куnац, чланови његове породице и правно лице чији је оснивач Купац 

нису изгубили својство купца, односно не трпе правне последице које 
губитак својства купца nроизводи. 

5.1.7. Купац потврђује да му је омоrућено да изврши испитивања и nровере 
субјекта и њеrове имовине и финансијског nословања те да се у 
потпуности ослања на иэершена соnствена исnитивања и про!3ере 

приликом куповине каnитала. 
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6. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

6.1. Купац је сагласан са следећим обавезама према Агенцији: 

6.1.1.да инвестира у субјект, у року од 12 месеци од дана закључења 
Yruaopa, у укуnном износу од 42.500.000,00 динара (словима: 
четрдесет два милиона пет стотина хиљада }. 
Инвестирање мора бити извршено у основна средства која служе 
искључиво за обављање nретежне делатности за коју је субјект био 
реrистрован на дан одржавања ауt<ције. или у основна средства која 
служе за обављање делатности из rpyne делатности 55 - хотели и 

ресторани. 

Основна средства из nретходног става морају бити активирана и 
стављена у фунiЩИју обављања наведених делатности. 

Инвестирање мора бити извршено у виду nовећања основног каnитэла 
новим улазима, а све у скnаду и на начин nредвиђен одредбама 
закона. 

6.12. да. осим у сл)"!ају када је износ инвестирања мањи од 100.000,00 
динара (словима:стохиљададинара}, у року од тринаест (13) месеци, 
од дана закључења Уговора, достави Агенцији извештај nредузећа 
овлашћеног за ревизију, који потврђује да је Куnац извршио обавезу из 
тачке 6.1.1., са наведеним тачним износом и врстом улога. Извештај 
предуэећа овлашћеног за ревизију не nредставља одnучујући доказ о 
извршењу обавезе инвестирања у субјект. Агенција има право да 
изврши nреrлед књига и документације субјекта ради доношsња 
коначне одлуке о иэвршењу обавезе из тачке 6.1.1. Уговора, 

6. 1.3. Уколико је износ инвестирања већи од 80.000.000,00 динара 
{словима:осамдесетмилианадинара), рок инееС1'ирања може бити дужи 
од дванаест ( 12) месеци о чему Куnац са Агенцијом закључује анекс 
Уговора који nрецизира динамику инвестиционог улагања и динамику 
достављања извештаја nредузећа овлашћеноr за ревизију. 

6.2. Купац се обавезује да до истека најдужег рока nроnисаног Уговором, неће 
извршити ни дозволити сnровођење след&ћих радњи, без nретходне, nисмене 
сагласности од стране Агенције: 

6.2.1. вршити статусне nромене субјекта, 
6.2.2. продати, nренети, заложити или на било који други начин отуђити или 

оnтеретити акције стечене на основу овоr Уговора, 

6.2.3. nродати, nренети или на неки други начин отуђити било која од 
основних средстава субјекта, у једној иnи у више трансакција, 
rодишње, у износу већем од 10% од укупне вредности средстава 
субјекта nриказане у nоследњем билансу стања, 

6.2.4. оптеретити залогом или .хиnотеком основна средства субјекта, осим 
ради обезбеђења nотраживања nрема субјекту која су настала из 
редовног пословања субјекта, односно осим ради nрибављања 
средстава чији ће корисник бити субјект, 

6.2.5. nродати, nренети или на неки други начин отуђити основна средства 
субјекта стечена иэвршењем обавезе nредвиђене тачком 6.1.1 .. 

6.3. Куnац се обавезује да ће, у nериоду од две године од дана закључења 
Уговора, обезбедити континуитет nословања субјекта у nретежној делатности 
за коју је субјект био реrистрован на дан одржавања аукције. 
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6.4. Куnац се обавезује да ће изершавати све обавезе из Социјалног nрограма који 
ће се nримењивати у субјекту након закrьучења Уговора (Прилог 1.} који је 
саставни део Уговора, 

6.5. Куnац се обавезује да, уколико је добит остварена, утврди и исnлати 
дивиденду, за сваку од 2 године након дана закључења Уговора, у износу од 
најмање 10 % од добити субјекта, nосле намиривања губитака и законских 
резерви. 

6.6. Куnац се обавезује да неnосредно no закључењу уговора предузме све 
неопходне nравне радње у циљу обустављања судских nостуnака које је 
nоверилац nокренуо праrив субјекта nривапизације, ради наnлате 
nотраживања унетих у Програм nриватизације и то за оне nовериоце (државне 
и остале) који су отnустили дуг nрема субјекту nриватизације досnео на дан 
31. децембра 2004. године, ради намиривања из срадстава остварених од 
продаје друштееноr капитала субјекта nриватизације. 
Агенција не одговара эа евентуално неосновано намирења nоверилаца иэ 
става 1. ове тачке по основу потраживања које је било предмет отnуштања 
дуга nрема субјекту nриватизације. 

6.7. Купац се обавезује да Агенцији, на њен захтев и у било које време, омоrући 
прис-rуn пословним књиrама и документацији с rим што се Аrенција обавезује 
да најави намеравану nроверу најмање три (З) дана унаnред. 

6.8. Уколико је куnац капитала конзорцијум nравни:х и/или физичких лица, чланови 
конзорцијума који испуњаеају тражене квалификационе ycnoee из јавног 
позива за учешће на јавној аукцији, немају право да, по било ком основу, 
истуnе из конзорцијума до истека најдужеr рока nрописаног Уговором. 

7. УГОВОРНА КАЗНА ЗА КРШЕЊЕ ОБАВЕЗА 

7.1. Ако је износ који се односи на обавезу инвестирања већи од 3.000.000,00 
динара (словима:тримилионадинара}, у случају да Куnац не изерши обавезу 
инеесrирања на начин и у року предеиђеним ставом 6.1 ., Куnац ће nлатити 
Агенцији угоеорну казну у износу 100% износа предвиђеног тачком 6.1.1 .. 
Куnац нема обавезу достављања банкарске гаранције из става З.З. уколико је 
износ који се односи на обавезу инвестирања мањи од 3.000.000,00 динара 
(словима:rримилионадинара). 

7.2. Без обзира на одредбе става 7.1. у случају nовреде обавеза из клаузуле 6. 
Агенција има nраво да захтева пун износ штете и изгубљене добити, у смаду 
са законом. 

8. ЗАШТИТА ВЛАСНИКА НАЦИОНАЛИЗОВАНЕ ИМОВИНЕ 

8.1 Констатације 

8.1. 1 Купац капитала се npe дана одржавања аукције уnознао са чињеницам 
да се у саставу имовине субјекта налази и национализована имовина и 

сагласан је да са национализованом имовином поступи сходно 
одредбама закона који буде регулисао ту област. 

8.1.2 Под националиэованам имовином, у смислу одредби Уговора, 
nодразумева се имовина одузета од физичRих и nравних лица (у 
даљем тексту: ранији власници) применом проnиса о одузимању 
имовине на територији Републике Србије, а која је одређена 
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посебним прописом којим се уређују питања везана за араћање 
имовине. 

Утврђивање nрава ранијих власника 

Обим и врста nрава ранијих власника национализоване имовине цениће се 
према одредбама закона који регулише ту област, а према чињеничном 
стању постојећем на дан одржавања аукције. 

9. РАСКИД УГОВОРА 

9.1 Уrовор се сматра раскинуrим по сили закона због неисnуњења ако, ни у 
накнадно остављеном року за испуњење, Куnац: 

9.1.1 не достави Агенцији банкарску гаранцију у складу са ставом 3.3. 
Уговора; 

9.1.2 не ина:естира у субјект на начин и у роковима nредвиђеним тачкама 
6.1.1. и 6.1.2. Уговора; 

9.1.3. не стави ван снаге одлуку о -статусној nромени -субјекта и све nравне и 
фактичке nоследице те одлуке; 

9.1.4. располаже акцијама или основним средствима сулротно тачкама 6.2.2., 
6.2.3., 6.2.4. и 6.2.5. Уговора; 

9.1 .5. не обезбеди континуитет nосnовања субјекта сходно ставу 6.3. 
Уговора; 

9.1.6, не извршава одредбе Прилога 1, Уговора, односно решавање nитања 
заnослених сnроводи супротно одредбама Прилога 1, Уговора; 

9. 1.7, не гласа нэ основу својих акцli\Јэ у корист одпука на скуnштини, сходно 
ставу 3.2. Уговора. 

9. 1.8. не изврш~ остале обавезе nредеиђене законом. 

9.2 Агенција nисмено обавешгава Куnца да је Уговор раск~нут. 

У случају раскида Уговора з6оr неисnуњења уговорених обавеза од стране 
Купца, Купац као несавесна страна губи nраво на повраћаЈ плаћеног износа 
на име купоnродајне цене и сва nрава и nотраживања по основу Уговора. 

9.3. Агенција има nраво да једнострано раскине Уговор. уколико открије или утврди 
да су неистините изјаве и гаранције из тачке 5. 1.1 ., 5. 1.2., 5.1 .3., 5.1.4., 5.1.5. 
ИЛИ ТЭЧI<е 5.1.6 .. 

9.4. У сnучају раскида из става 9.3. Уговора. Куnац као несавесна страна губи 
право на поераћај nлаћеног износа на име куполродајне цене и сва права и 
потраживања по основу Уговора. 

10. ОСТАЛЕ ОДРЕДбЕ 

10.1 Поверљивост 

До дана истека најдужег рока nроnисаног Уговором, Купац се обавезује да 
држи у тајности све информације и документацију коју је nримио од Агенције 
или субјекта (изузев оних информација и документације које су већ јавно 
достуnне). 

Купац nрихваrа обавезу да никоме не открива информације и документацију 
(осим запосленима, односно заступницима и представницима којима су оне 
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10.2 

по-,р~-·~~~с:э ;лџ:..,. израдt:: .1po:-parvta i(OjH сз односи на трансакцију). Ако дође до 
р3с.::~щџЈ Уrозор:.: :1-'И -:.ь 'iгost:;:; п~У.•rг.аси ништавим, Купац се обавезује да ће 
е~аrиrи /:..гe,•uy!jlt свј- дu~уМ614Уdцvчу (~1 cse коnије) која садржи nодатке који се 
односе ~3 с.убје:<т. Y:-u~>':'P i~лv. n·x-;-yr:at~ аукције. 

Цеrюни rсст уrоворг 

Yrr:;1~c·p ::r: 'lD:"ГQz!~м::~ ·: ··')]/ Чi-:!-1·:: њо;;::{; саставни део) и документација која се 
односи на г.остуnа1( ауr:ције v, <;оја је ~:отписана од стране Куnца, сачињава 
u_е;-юкуnан ircвop који се од-.;о::и на ову трансакцију и само су они обавезујући 
за уiоеорне orзr;e. 

Овэј У1·свор cr. r-.юже иу,t,енит~-;- сСЈr,ю ·;писаној фарми. 

1ГЈЗ Ну,~ЈlТ?ЕЮС-т а;.::_редб(1 

Уколt1VС су П"='l~iJy!HZ: о~;~_;е;д-бе: Уговора или њеrових nрилога неважеће, 
(:ДН(•СrФ а:<ео поr_::-;·а•!у нео·:тварљv..ве, то неће имати утицаја на остале њеrове 
:::;·г;рs,'.:_с;;::_ ':'•овор11е crp?:-.·: (>:,. сэrлесне да неважеће или неостварљиве 

с-дрсщб~ ;;:a;"-;e+IE: дру:v.м !\Ој\': су по свом резултату nравно и економски 
најбnмже нt:·аажећим ипм неостварљиеи.~,l одредбама. 

10.4 Ооа1 Уrсзор пр-едстањrьа основ за аршење nрава од стране уговарача, 
f{;.i·1xoe11:л r:р~з··<И'-': след5 • .:r>•·•:-rэ 1-1 .f1И!Ш којима су устуnљена права, у скпаду са 
оо:.;~1·с. YI-J::нJp:..•v,_ 

"JQ.:.> Дc-ilyMCKe f)ЭДЊЏ И ДQ'(:/1/..:ЗНТИ 

Уrоэорrю стране се о5зsезују дсt nрr:щуз.му или утичу на nредузимање свих 
;).Э,1•;";~ чије !,~·е,с,узоiс-л<:"'н..:.с је не.:;r:ходно за извршење Уговора и nрибављања 
СSГЈ"I~с;--ю:;т;,;, неоп:щд:-мх з& и.-:":nуњење циљева овог Уговора_ 

10.-6 Одр~-цэњ•.:: 

Одрицање 61.-;ло :юје у!'"оsорне страЈ-о:е од својих nрава, која произилазе из 
п:Јерсде- било које одре,~.~бе osor Yrosopa, неће имати дејства нити ће бИП1 
<yr-:irtчeнo као о_дриц<::<:,е r;,c; r.;-уа.ьз на позива:ње на друге одредбе овог 
Yrcscюa. 

Продуж~;:;rш~ рока за v,(,.nуњење бипо које обавезе или nредузимање било које 
рад~-t-е предв·11!]ене ови:-.1 Уrовор:эм, неће се сматрати као nродужетак рока за 
испуњење рругиу обэеезЈ иn:.-1 предузимање других радњи, утврђених 
Yrceopct:.. 

·1 О./ Т ро..Ј..:~<:с.·.:.~ 1 

:JcVJrA у :..:.•!VЧ<::je!:>t-':;.r;э ЈЏ&_дsv:1о;ениц св~rtм Уговором или законом, свака од 

уговvрних страна снос~' t:9oje 1рон.нюве који се односе на трансакцију 
}·--тврђt:r;у О~>иt.л Yroso:;ю;.,1: уN'Ьу---iу)ућ;-о, ;..;змеђу осталог, хонораре и накнаде эа 
из.датке сs.сјих правних v, финэ.t-•(.:ијс~;их саветника. 

'!о_ г Oбc:;:;v~l.'Гt'>-C.El 

Сас-: сбаs6штењ:Ј, З3Л1,-:,::-Ј и /--i~-~:r:л облици комуникације из овог Уговора 
достаа•--ь,::ју се у ш·.:::эно~.1 сбпиr<у. nреnорученим писмом или курирском 
поt.!.пом, на адресе уrоворних CTN>Ha 1шје су наведене на nочетку овог Уговора 
:·-·л~~,.>;:': ':(:(~' !'";r:<y; :· .-:.;.,:џ-...?:с:\: ., ::r::o! r;·; уrаворне стране обавесrиле једна друrу, у 
-~-.: ·J,l,,' (.,_ 03~/,;,·, ,:;, iйO.V!.\;. 

Сэе ::н;:?;пуэпнС' ;;::у::роне у в·:.::Зill са овим Уговором, уrоеорне стране ће 
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Покушај сnоразумевања сма-rраће се неусnелим чим једна угоеарна страна о 
томе обавести другу уговорну етрану. 

У случају cnopa уrоворне стране уговарају надлежност Трговинског суда у 
Београду. 

12. ПРИМЕРЦИ УГОВОРА 

12.1. Овај Уговор је сачињен у шест истоветних nримерака од којих се један 
nредаје Куnцу, четири nримерка Агенцији и један nримерак Министарству 
надлежном за nомове финансија. 

Сваки nримерак има једнако nравно дејство и nуноважност. 

1З.ПРИЛОЗИ 

1 З, 1 Саставни део Уrовора су следећи његови nриnози: 

- Социјални nрограм - Прилог 1. 
- Банкарске гаранција- Прилог 2 

-/1 

својеручно nотnисали ову исnраву ~признали за 

свој nотnис на овсј исnрави. 

Истоветност и~~;!!Q§аiШХ уt3рђсиа је на основу 
личН~Ј издате_._ ____ _ 
од , ссносно сеед<нlliма 

чија је истоветност yrn~ 
Такса за оверу од дин. наwаћенаје и 
nонишоена на молбу за оверу. 

ПРВИ WJill"l}!HCKИ СУД У БЕОГРАДУ 
Ома~;Q/~ник 

( 
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ПРИЛОГ 1. УГОВОРА О ПРОДАЈИ 
Социјални nрограм који ће се примењивати у Субјекту након 

закључења Уговора 

ЗАШТИТ А ЗАПОСЛЕНИХ 

Купац се обавезује да у оквиру Субјекта обезбеди поштовање свих 
права запослених, утврђених појединачним колективним уговором, као и 
другим општим актима Субјекта, важећим у тренутку закључења овог 
Уговора, све до nромене истих у скnаду са одредбама Закона о раду. 

Купац се обавезује да Субјект неће вршити отпуштање запослених као 
лица за чијим радом је npecraлa потреба у nериоду од једне године, од 
дана закључења овог уговора. 

Субјект може отпустити заnослене као лица за чијим радом је престала 
no"fPeбa у периоду од једне године од дана закључења уговора, nод 
условом да свим запосленим отпуштеним по том основу, за сваку nуну 

годину радног стажа, проведену у субјекту, исплати отпремнину у висини 
просечне бруто зараде тог запосленог, остварене у nериоду последњих 
шест месеци који nретходе месецу у којем је запослени отпушrен. 
Запослени коме престаје радни однос у Субјекту, по основу nрестанка 
потребе за његовим радом, може захтевати од Куnца да му исnлати 
оrпремнину nроnисану Законом о раду, уколико је то за њега nовољније. 

У случају отnуштања из претходног става, Купац је у обавези да 
обезбеди да надnежни орган у Субјекту донесе акт о престанку радног 
односа заnосленом као технолошком вишку. 

Купац се оfiавезује да ће, ако је у Субјекту више од 50 заnослених у 
радном односу на неодређено време, а nocrojи потреба да се откаже 
уговор о раду за више од 10% од укуnног броја запослених због 
технолоwких промена, надлежни орган у Субјект донети програм 
решавања вишка заnослених, на чији nредлог је дужан да nрибави 
мишљење реnрезентативног синдиката. 

Уколико се у Субјекту поступи супротно ставу З~ Прилога 1 и сnроведе 
се nостуnак отnуштања заnослених противно том ставу, Куnац се 

обавезује да сваком заnосленом отлуwтеном no овом основу nлати 
износ једнак износу од 36 зарада тог заnосленог остварених у месецу 
који претходи месецу у којем је донет акт о престанку радног односа, у 
року од месец дана од дана доношења акта којим заnосленом престаје 
радНИ ОДНОС~ 
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ПОЈlИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

Купац се обавезује да ће надпежни орrан у Субјекту, по питањима 
везаним за заnошљавање, сарађивати са nредставницима 
репрезентативног синдиката Субјекта, а посебно око: 

1. програма евентуалних преквалификација запослених: 
2. стеарања нових радних места ван радовне делатности Субјекта; 
З. решавања nроблема запошавања инвалида рада. 

ЗАШТИТА СИНДИКАЈlНИХ ПРАВА И СИНДИКАЈlНИХ ПРЕДСТАВНИКА 

Купац се обавезује да ће у оквиру Субјекта омоrућити несметано 
синдикално организовање запослених и nоштоеање права која имају 
синдикати nрема Опшrем колективном уговору, Посебном гранском 
колективном уговору и важећем Појединачном колективном уговору у 

тренутку nотписивања оеог уговора. 

ЗАРАдЕ ЗАПОСЈlЕНИХ 

Куnац се обавезује да, до истека најдужеr рока из Уговора, зараде 
запослених неће бити мање од зарада затечених на дан nотnисивања 

овог уговора, као и да ће обезбедити њихов раст у случају nобољшаноr 
nословањэ предузећа. 

ОСТ AJlE ПОГОДНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Куnац се обавезује да преузме следеће обавезе према запосленима: 

1. Купац се обавезује да по истеку сваке финансијске године, 
лредложи и rласа да субјект донесе одпуку о расподели бонуса 
запосленима у износу од најмање 5(1/о од нето доби-rи, после 
намирења обавеза проnисаних законом, током периода од 2 
године, од дана закrъучења уговора, 

2. Куnац се_ обавезује да гласа да се од стране субјекта донесе и 
сnроведе nрограм обуке за све запослене у субјекту, односно ако 
nрограм обуке већ постоји. да програм обуке обухвати све 
запослене, уколико је такав програм неоnходан. 
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ПРИЛОГ2 

(Меморандум Банке Гаранта) 

Корисник: (Назив и адреса Агенције) 
Датум: 

ГАРАНЦИЈА БР. 

Обавештени смо да је ________ (у даљем тексту: Купац), закључио са 
Вама Уговор бр. од , о продаји % друштвеног капитала 
предузећа (назив и адреса предузећа ) методом 
(аукција) по цени од ЕУР 1 ДИН ___ _ 

Ставом 3.3. Уговора, Купац се обавезао да Агенцији преда гаранцију као обезбеђење 
за уредно измирење уrоворне казне , сходно кnауэули 7. Уговора. 

Ми (назив банке гаранта) овим се неопозиво, безусловно 
обавезујемо да платимо сваки износ или износе који не nрелазе укуnан износ наше 
гарантована обавезе од по пријему Вашег првог писменог позива и Ваше писмене 
изјаве у ксјој се наводи да Купац није извршИо своју обавезу nлаћања уговорне казне 
сходно ставу 7.1. Уювора_ 

ЕУР 1 дин ___ _ 
{словима: ) 

по nријему Вашег nрвог писменог позива и Ваше писмене изјаве у којој се наводи да 
Купац није извршио своју обавезу плаћања угсворне казне сходно ставу 7.1. Уговора. 

Ова гаранција остаје у важности најкасније до (14 месеци од дана 
закључења Уговора ). По истеку наведеног рока ова гаранција биће аутоматски 
ништавз и неважећа. Сагласно изнетом, Ваш nозив за плаћање по овој гаранцији 
морамо лримити најкасније до наведеног датума, 

БАНКА ГАРАНТ 
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UGOVOR О KONZORCIJUMU 

ZakJjucen dana 18.03.2009. godine u Beogradu, izmedu: 

1. Privrednog dгuStva "MAESТRALTOURS" d.o.o. iz Budve, ul. 
Medjteгanska l:>r. 23, Repul:>lika Cma Gora, dru~tva koje је osnovano ј posluje 
u skladu sa Zakonima Repul:>llke Cme Gore (гeglstaгski broj 5-0122361/015 
Centгalnj Regjstrar Privrednog suda Podgorjca) kao clan konzorcijuma sa 
51% uc~ca, (u daljem tekstu: Clan Konzorcijuma), koje ро specijalnom 
punomoCju zastupa punomocnlk Nemanja Krstajjc (JMBG 2303982290015, 
br. pasooa 004890860), sa jedne strane 

r 

2. Druitva sa ogranicenom odgovorn..Stu "AGUS GRADNJA" Vranje 
ul. Omladlnskih brigada br. З (mat. br. 20281235) drustva koje је 
osnovano ј posluje u skladu sa Zakonjma RepuЬIIke SrЬije, kao nosilac 
konzorcijuma sa 49% ucesea, (u daljem tekatu: Nosllac Konzorcijuma), koje 
zastupa direktor Agus Erdinc (ЈМВG 1507968420012, br. pasosa А 0151935), 
sa druge stгane 

Predmet ugovora 

Clan 1. 

Predmet ovog ugovora је osnlvanje dvoclanog Konzorcijuma kojl се 
zajednicki istupatl kao kupcl u postupku privatjzadje - prodaje javnom 
aukcljom 70% ukupnog kapitala subjekta privatlzaclje - Trgovinskog 

- preduzeta na malo BRATSТVO potpuna odgovornost, Presevo, 
Marsala Tita br. 31 (mat.br, 07241305), (dalje: Subjekt privatlzaclje) 
javnom aukcijom (slfra aukcijske prodaje 270309-32б2р), koju organlzuje 1 
sprovodi Agencija za privatlzadju Republike SrЫje (dalje: Agencija), u skladu 
sa odgovarajuC!m propislma. 

Ugovorne strane ее nastupati kao jedan ponudilac za kupovinu 70% ukupnog 
kapltala Subjekta privatizacije i nastupaee jedlnstveno u svim fazama 
kupovlne, pocev od odгedivanja zajednickog punomocnlka za ucesce na 
aukclji 1 podnooenja obavezujuee ponude do zakljucenja ugovora о prodajl sa 
Agencljom i odr.Zavanja konstitutivne sednice nove skupStlne Subjekta 
privatlzaclje, dok Се svaki od Ugovaraca steC! procenat od ukupnog 
druStvenog kapltala ponudenog па prodaju, shodno svom procentualnom 
uCeSCu u ovom konzorcijumu. 



Upravljanje Konzomjumom 

Clan 2. 

Konzorcijumom се upravljatl clanovi Konzorcljuma. 

Sve odluke Се se donositi vecinom glasova svih clanova Konzorcijuma. 

Prllikom glasanja svaki clan Konzorcijuma ima jedan glas. 

Odluka Konzorcijuma је obavezujuCa za sve Ctanove Konzorcijuma1 nezavisno 
od toga da 11 su za nju glasali. 

Nosilac konzorcijuma 

UgovaraCi saglasno а u cilju omogueavanja svlh administrativno tehnickih i 
drugih uslova za ueesee odnosno istupanje konzorcijuma kao ponudaea -
kupca u postupku prodaje metodom javne aukcije 70 % ukupnog kapitala 
subjekta privatizacije, Trgovinskog preduzeca na malo BRATSТVO potpuna 
odgovomost, Presevo, Mar5ala Tita Ьг. 31 imenuju clana konzorcijuma 
Drustvo sa ogranieenom odgovornoscu "AGUS GRADNJAп Vranje ul. 
Omladinskih brlgada br. З {mat. br. 20281235), kao nosioca 
konzorcijuma sa 49% uee§ea. 

Imenovani Nosilac konzorcijuma је ovlascen da istupa u lme 1 za raeun 
konzorcijuma kao i preostalog Clana konzorcijuma, preuzima sve obaveze, 
preduzima sve pravne, fakticke kao i druge potrebne radnje, daje sve vrste 
izjava 1 aukcijskih ponuda а sve do okoneanja postupka prodaje metodom 
javne aukcije 70 % ukupnog kapitala subjekta privatizacije - Trgovinskog 
preduzeea na malo BRAТSТVO potpuna odgovornost, Presevo, 
Ma..Sala Tita br. З~ (mat.br. 07241305). 

Ugovaraci su se saglasili da imenovanje aana konzorcijuma za nosioca 
konzorcijuma, shodr\0 odredbama ovog Ugovora, neee na Ыlо koji naёin 
uticati na prethodno ugovoreno 1 utvrdeno procenЬualno uёesea u delu 
drustvenog kapitala kojl се svaki od Ugovaraea stecl ро osnovu Ugovora о 
prodaji dru5tvenog kapitala а shodno odredbama Ugovora о konzorcijumu. 



Zajednii!ki punomotnfk 

C!an З. 

Zajednicki punomoenlk clanova Konzorcljuma је ovlascen da preduzlma sve 
potrebne pravne radnje u postupku prodaje 70% ukupnog kapltala Subjekta 
prlvatizaclje u ime 1 za racun svih clanova Konzorcljuma pred Agenc!jom, kao 
1 nadleznim sudskim 1 drugim drfavnim organima vezanim za poslove 
pripreme i realizacije kupovine druStvenog kapitala Subjekta privatizacije, а 
naroi;ito da: 

"pr!Ьavi patrebnu aukcijsku (tendeгskl.l) dokumentaciju, 

" potp!Se ugovor о cuvanju poverljivih podataka, 

" lzvrni oЫiazak Subjekta privatizacije, 

" podnese ponudu za kupovlnu 70% ukupnog kapltala Subjekta prlvatlzaclje, 

" uplatl depozlt (Ш da zakljuci ugovor о Ьankarskoj garancljl) za ueesёe na 
aukcijl (tenderu); (clanovl Konzorcijuma mogu se saglosnim lzjavama valja 
svih ёlanava dogovoriti da za sredstva depozita poloze prvoklasnu bankarsku 
garanciju, u kom sluёaju se sredstva obezbedenja polazu srazmemo 
vrednosti udela svakog pojedlnocnog Clana, koja moze Ьitl korigovana samo 
plsmenom izjavom potpisanom od strane svih clanova), 

" ucestvuje na aukciji ј da licltlra na lstoj (lli, da ueestvuje u pregovaranju sa 
Agencijom u vezi sa zakljueenjem ugovora о prodaji druSI:venog kapita!a 
javnim tenderom), 

• zakljuci ugovor о kupoprodaji druStvenog kapitala Subjekta privatizacije u 
slucaju da Konzorcijum bude progla5en za kupca, 

" da preduzima druge radnje koje su u vezi sa gore navedenim. 

Za zajednickog punomocnlka konzorcijuma imenuje se AGUS ERDINC, iz 
Kumanova - RepuЬ!ika Makedonija, ul. Omladlnskih brigada br. З, br. paso5a 
А 0151935, JMBG 1507968420012. 

Zajedniёki punomocnik se obavezuje da postupa iskljuёivo u interesu ctanova 
Konzorcijuma, pridrfavajuci se striktno doЬtjenih uputstava od strane 
Konzorcijuma. 

U slucaju da zajednicki punomoenik ne postupa u skladu sa odredbama ovog 
ugovora, Konzoгcijum Се ga razreSiti. 



' _./ 

Ukoliko Konzorcijum, odnosno njegovi clanovi pretrpe stetu usled njegovog 
!oseg rada Ш propustэnja da se preduzme odredena radnja, zajednlcki 
punomocnlk се blti obavezan da је naknadl. 

OЬavez:e aanova Konz:orcljurrut 

Clan 4. 

Svaki clan Konzorcijuma danom zakljucenja ovog ugovora neopoZivo prlhvatэ 
sve obaveze regullsane Ugovorom. 

Clan Konzorcuuma ima sledeee obaveze da: 

" prisustvuje sednicama Konzorcijuma, 

" obezbedl odgovarajucu dokumentaclju za svoju ldentiftkaciju uz ponudu na 
aukciji (tenderи), odnosno da prilozl overenu fotokopiju svoje licne karte, (ili 
pasoiia, ako је и pitanjи strano fizicko Псе, odnosno izvoda iz registгa 
pгedиzeta, ako је и pitanjи pravno Псе) 

" b!agovremeno obezbedi ftnansijska sredstva za uplatu depozita, srazmerno 
vrednosti udela koje namerava da kupi, 

" obezbedi finansljska sredstva za isp!atu ugovorene kupoprodajne cene za 
70% ukupnog kapitэla Subjekta privat!zacije, ponudenog na prodaju а 
srazmerno vrednosti udela koji mu ро ovom ugovoru pripadaju prema 
procentualnom ucescu u konzorcijumu utvrdenog odredbama ovog Ugovora. 

" ёuva u tajnosti poverljlve informacije, 

• prisustvuje sednid konstitutivne Skupstine Subjekta privatizacije, na kojoj 
Се se izabrati novi organi, а sag1asno izmenjenoj vlasniCkoj strukturi, 

п i druge obaveze predvidene ovim ugovorom. 

Svi clanovi Konzorcijuma solidarno odgovaraju za obaveze Konzorcijuma u 
pogledu isplate kupoprodajne cene Agenciji. 

Ugovaraёi su se saglasili i sporazumeli te neopozJvo potvrduju1 da Се svaki od 
clanova konzorcijuma, blti bez ikakvih ogranlёenja, neogranlёeno soiidarno 
odgovoran za sve obaveze konzorcijuma preuzete u svojstvu ponш!aea
kupca а u vezi i u toku predmetnog postupka prodaje kapitala metodom 
javne aukcije (sifra aukcijske prodaje 270309-З262р) kao 1 zakljucenog 
Ugovora о prodaji druStvenog kapitala metodom javne aukcije sa Agencljom 
za privatizaciju RS. 



Ugovaraci се pojedinacno а shodno odredbama ovog Ugovora, bez izuzetka 
blti neogranieeno solidamo odgovomi za sve obaveze preuzete od strane 
konzorcijuma, а bez obzira na cinjenicu da 11 је ista neposredno prihvaeena 
od strane nosioca konzorcljuma, clana konzorcijuma ili zajednickog 
punomocnika konzorcijuma. 

Poslovna tajna 

ёran 5. 

Svaki ёlan Konzorcijuma је obavezan da cuva kao povertllve sve informacije 
koje se odnose па kupovinu 70% druStvenog kapitala Subjekta privatlzaclje, 
pocev od zakljucenja ovog ugovora ра sve do okonёanja postupka 
privatizacije, odnosno upisa promene vlasnicke stnukture u registnu Agencije 
za prlvredne registre, kao i u Centralnom registnu hartija od vrednosti, za sve 
vreme trajanja transakcije, kao i ро njenom okoncanju. 

U slueaju da clan Konzorcijuma prekri\i obavezu euvanja poslovne tajne, 
Konzorcijum се lskljuciti clana lz Konzorcijuma 1 istovremeno се preostall clan 
stecl ргаvо da kupl njegov deo udela. 

Ukoilko Konzorcljum, odnosno njegovl clanovi pretrpe stetu odavanjem 
poslovne tajne, clan koji је prouzrokovao stetu svojom radnjom du'i!an је da 
је naknadi. 

Uplata depozita, odnosno lsplata kupoprodajne cene 70 % 
druStvenog kapita/a Subjekta privatiucije 

aan б. 

Svaki clan Konzorcijuma је obavezan da obezbedi i uplati svoj procentualni 
iznos depozita za ucesee Konzorcijuma u postupku prodaje 70% ukupnog 
kapitala Subjekta privatizacije javnom aukcijom. 

Ukollko lz Ьllo kog razloga Ьilo koji od Clanova konzorcljuma ne obezbedi 
svoj procentualnl lznos depozita za ueesee Konzorcijuma u postupku prodaje, 
preostall clan konzorcljuma ш zajednickl punomocnik su ovlaseenl da izvrse 
uplate umesto tog clana konzorcijuma, dok је istvoremeno clan konzorcljuma 
umesto koga је izvri\ena uplata, duzan ovaj iznos nadoknaditi u celosti clanu 
koji је umesto njega izvri\io uplatu а u roku od 30 dana, pocev od dana 
uplate. 

Svaki clan Konzorcijuma se obavezuje da uplati i srazmeran deo 
kupoprodajne cene za 70% ukupnog kapitala Subjekta privatizacije, ukoliko 
Konzorcljum bude progla5en za kupca. 



Srazmemi deo kupoprodajne cene svakog clana Konzorcijuma se odreduje 
prema delu drustvenog kapitala koje svaki clan namerava da kupi u 
procentualnom iznosu, а prema sledeCoj tabeli: 

Svaki clan Konzorcljuma је obavezan da pre raspisivanja javnog poziva za 
kupovlnu 70% ukupnog kapltala Subjekta privatlzacije dostavi dokaze о 
tome da raspolaze dovoljnom koliCinom novca potrebnom za uplatu njegovog 
dela depozita, dok се se u suprotnom primenlti odredbe iz cl. б st. 2 ovog 
Ugovora. 

U slueaju da Konzorcijum bude proglasen za kupca kapltala Subjekta 
prlvatizaclje, otplata kupoprodajne cene се se vгSiti u sldadu sa Ugovorom о 
prodaji. 

Clanovi Konzorcijuma ucestvuju u obrocnoj lsplati kupoprodajne cene na 
naCin i u procentu"alnom iznosu, predvidenom Clanom б. ovog ugovora. 

Svi clanovl Konzorcijuma su solidamo obavezni Agendji u odnosu na lsplatu 
kupoprodajne cene iz Ugovora о prodajl dгZavnog kapltala Subjekta 
privatlzaclje. 

Clanovl Konzordjuma mogu u slueaju potrebe zakljucltl 1 ugovor о kreditu sa 
poslovrюm bankom radi placanja kupoprodajne cene kapitala preduzeca koji 
је predmet javne aukcije ukoliko se sa tim saglase svl clanovl Konzorcijuma. 

Sredstva obezbedenja potrebna za eventualno zakljucenje ugovora о kreditu 
clanovi Konzorcijuma daju srazmemo vrednosti udela svakog pojedinacnog 
Clana koja moze Ыti korigovana samo pismenom izjavom potpisanom od 
strane svih clanova. 

Clanovi Konzorcijuma su saglasni da sve udele koje poseduju 111 се 
posedovatl u preduzecu stave na raspolaganje Kanzorcijumu radi davanja na 
lme zaloge kod poslovne banke radi doЫjanja bankarske garancije, odnosno 
do isplate ugovora о kreditu. 

Prava clanova Konzorcijuma nad otkupfjenim udellma Subjekta 
prlvatizacije 



Clan 7 

Svaki clan Konzorcijuma stlce vlasnistvo nad udelima Subjekta privatlzacije 
srazmemo svom procentualnom ucвSCu u lsplatl kupoprodajne cene shodno 
ёianu б. ovog ugovora. 

Svakl clan Konzorcijuma ро osriovu vlasniStva nad udelima Subjekta 
privatlzaclje ima sledeea prava: 

• pravo glasa па SkupStinl C/anova, 

• pravo na deo llkvidaclone (steeajne) mase, 

• druga prava u skladu sa proplslma. 

Trajanje ugovora 

Clan 8. 

Ovaj ugovor prolzvodl pravno dejstvo od dana njegovog zakljucenja do 
okoncanja transakclje navedene u Clanu 1. ovog ugovora. 

Ugovor moze prestatl 1 ranlje u slucaju da ne dode do otkupa 70 о/о 
druStvenog kapltala, 111 ako to sporazumno odluce svl clanovl Konzorcijuma. 

Rekvanje sporova 

Clan 9. 

Clanovl Konzorcijuma se obavezuju da sve sporove koji mogu nastatl 
povodom izvrSenja ovog ugovora ге§е na mlran naCJn, medusobnim 
sporazumevanjem i dogovaranjem. 

Sporove lz ovog ugovora kojl se ne mogu resltl mlrnlm putem resavaee 
Trgovlnskl sud u Beogradu. 

Zavr5ne odredbe 

Clan 10. 

Ovaj ugovor se ро potplslvanju svih ёlanova Konzorcljuma overava u sudu. 



• 

Ovaj ugovor је sacinjen u 4 istovetna primerka, od kojih ро 1 za svakog 
Clana Konzorcijuma, 1 za sud overe i 1 za Agenciju. 
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АНЕКС 2 
УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ 11 Ов.бр. 1578/07 од 20.09.2007. године 

Закључен 1 З.О8.2009. године у Београду, између: 

1. АГЕНЦИ.ЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, са седиштем у Београду, Теразије бр. 2З, Република Србија (у даљем 
тексту: Агенција) 

и 

2. Конзорцијум правних лица, у складу са Уговором о конзорцијуму, овереним у Првом општинском суду у 
Београду, 1 Ов.бр. З249/2009 дана 19.0З.2009. године чији је овлашћени представник <<АГУШ ГРАДЊА» 
ДОО, Омладинских бригада З, Врање, матични број 202812З5 (у даљем тексту: Купац) 

Увод: 

Уговорне стране сагласно констатују следеће: 

да је на јавној аукцији одржаној дана 27.0З.2009. године, купцем друштвеног капитала субјекта 
приватизације Трговинског предузећа на мало «БРАТСТВО» потпуна одговорност, Прешево, (у даљем 
тексту: Субјект приватизације) проглашен Конзорцијум правних лица, у складу са Уговором о 

конзорцијуму, овереним у Првом општинском суду у Београду, 1 Ов.бр. З249/2009 дана 19.0З.2009. године 
чији је овлашћени представник «АГУШ ГРАДЊА» ДОО, Омладинских бригада З, Врање, матични број 
202812З5 (у даљем тексту: Купац) 

да је Уговор о продаји капитала методом јавне аукције дана З1.0З.2009. године, закључен између 
Агенције за приватизацију и купца Конзорцијум правних лица, у складу са Уговором о конзорцијуму, 
овереним у Првом општинском суду у Београду, 1 Ов.бр. З249/2009 дана 19.0З.2009. године чији је 

овлашћени представник «АГУШ ГРАДЊА» ДОО, Омладинских бригада З, Врање, матични број 202812З5 
(у даљем тексту: Основни уговор) 

да се дана 18.06.2009. године, Купац Субјекта приватизације обратио Агенцији за приватизацију са 
захтевом за промену начина и облика извршења инвестиционе обавезе у укупном износу од 
42.500.000,00 динара, тако што ће се утврдити обавеза Купца да износ од 14.528.677,00 динара 
инвестира у основна средства која служе искључиво за обављање претежне делатности за коју је Субјект 
био регистрован на дан одржавања аукције или у основна средства која служе за обављање делатности 
из групе делатности 55 хотели и ресторани, а преостали износ од 27.971.З2З,ОО динара улагањем у 
обртна средства Субјекта приватизације. 

да је Агенција за приватизацију дана З0.07.2009. године донела Одлуку о давању сагласности уз 
закључење Анекса уговора, за извршење обавезне инвестиције улагањем у основна средства у износу од 
14.528.677,00 динара и улагањем у обртна средства у износу од 27.971.З2З,ОО динара, према 

прецизираној структури обавезног инвестирања достављеној уз захтев Купца од 18.06.2009. године. 



Члан 1. 

У тачки 6.1.1. став 2. Основног уговора мења се и гласи: « Инвестирање мора бити извршено у основна средства 
која служе искључиво за обављање претежне делатности за коју је предузеће било регистровано на дан 
одржавања аукције или у основна средства која служе за обављање делатности из групе делатности 55- хотели 
и ресторани, у укупном износу од 14.528.677,00 динара и у обртна средства Субјекта приватизације у укупном 
износу од 27.971.323,00 динара». 

Члан 2. 

Све остале одредбе Основног уговора остају непромењене. 

Члан З. 

Овај Анекс чини саставни део Основног уговора. 

Члан4. 

Овај Анекс сачињен је у шест истоветних nримерака од којих три nримерка задржава Агенција, један nримерак 
задржава Купац, један nримерак се доставља Министарству финансија, а један nримерак задржава суд овере. 
Сваки примерак има једнако nравно дејство и nуно важност. 

својеручно nотписали ову исnраву-nризнали за 
свој потпис на овој исnрави. 
Истоветности именован их утврђена је на основу 
личне карте број издате ___ _ 
о , односно сведоцима 

чија је истоветност утврђена _____ _ 
Такса за оверу од дин. 1_rt ..._ :')наплаћена је 
и nоништена на молбу з7о8еру~ """ 
ПРВИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ 
Овлашћени службеник 

Дана Jt::... g . год. :? ,..~,;ј:?Ј • 



АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, са седиштем у Београду, Теразије бр. 23, Република Србија 
(у даљем тексту: Агенција) 

и 

Конзорцијум правних лица, у складу са Уговором о конзорцијуму, овереним у Првом општинском 
суду у Београду, I Ов.бр. 3249/2009 дана 19.03.2009. године чији је овлашћени представник «АГУШ 
ГРАДЊА» ДОО, Омладинских бригада З, Врање, матични број 20281235 (у даљем тексту: Купац) 

закључују 

АНЕКС З 

УГОВОРА О ПРОДАЈИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА МЕТОДОМ ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ 
П Ов.бр. 495109 од 31.03.2009. године 

У Београду, 01. марта 2010. године 



Увод: 

Уговорне стране сагласно констатују следеће: 

да је на јавној аукцији одржаној дана 27.0З.2009. године, купцем друштвеног капитала 
субјекта приватизације Трговинског предузећа на мало «БРАТСТВО» потпуна одговорност, 

Прешево, (у даљем тексту: Субјект приватизације) проглашен Конзорцијум правних лица, у 

складу са Уговором о конзорцијуму, овереним у Првом општинском суду у Београду, 1 
Ов.бр. З249/2009 дана 19.0З.2009. године чији је овлашћени представник «АГУШ ГРАДЊА» 

ДОО, Омладинских бригада З, Врање, матични број 202812З5 (у даљем тексту: Купац); 

да је Уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције дана З 1.0З .2009. године, 
закључен између Агенције за приватизацију и купца Конзорцијума правних лица, у складу са 

Уговором о конзорцијуму, овереним у Првом општинском суду у Београду, I Ов.бр. 
З249/2009 дана 19.0З.2009. године чији је овлашћени Представник «АГУШ ГРАДЊА» ДОО, 
Омладинских бригада З, Врање, матични број 202812З5 (у даљем тексту: Основни уговор); 

да је Агенција за приватизацију на основу захтева Купца Субјекта приватизације од 
18.06.2009. године, за промену начина и облика извршења инвестиционе обавезе у укупном 
износу од 42.500.000,00 динара, дана ЗО.О7.2009. године, донела Одлуку о давању 

сагласности уз закључење Анекса уговора, за извршење обавезне инвестиције улагањем у 

основна средства у износу од 14.528.677,00 динара која служе искључиво за обављање 
претежне делатности за коју је Субјект био регистрован на дан одржавања аукције, а 
преостали износ од 27.971.32З,ОО динара улагањем у обртна средства Субјекта 

приватизације; 

да је АНЕКС 2 Уговора о продаји капитала (11/1 Ов.бр. 722/2009) дана 13.08.2009. године, 
закључен између Агенције за приватизацију и купца Конзорцијума правних лица, у складу са 

Уговором о конзорцијуму, овереним у Првом општинском суду у Београду, 1 Ов.бр. 
З249/2009 дана 19.0З.2009. године чији је овлашћени представник «АГУШ ГРАДЊА» ДОО, 

Омладинских бригада З, Врање, матични број 202812З5; 

да се дана 04.02. 201 О. године, Купац Субјекта приватизације обратио Агенцији за 

приватизацију са захтевом за поништење Анекса 2 Уговора (11/1 Ов.бр. 722/2009 од 

1З.О8.2009. године) и давање сагласности за испуњење обавезне инвестиције у основна 

средства у целости. 

даје Агенција за приватизацију дана 18.02.2010. године, донела Одлуку да се стави ван снаге 
Анекс 2 Уговора (11/1 Ов.бр. 722/2009 од 1З.О8.2009. године) и донела одлуку о давању 
сагласности за извршење обавезне инвестиције у основна средства у целости, како је 

предвиђено Основним уговором, те да се Уговор анексира тако што ће се предвидети 

извршење инвестиционе обавезе улагањем у основна средства у износу од 42.500.000,00 
динара. 

Члан 1. 

Закључењем овог анекса, Анекс 2 Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције 
1111 Ов.бр. 722/2009 од 1З.08.2009. године, ставља се ВАН СНАГЕ. 

Купац је обавезан да изврши инвестициону обавезу у свему у складу са основним уговором. 

Члан 2. 

Све одредбе Основног уговора остају непромењене. 



Члан З. 

Овај Анекс чини саставни део Основног уговора. 

Члан 4. 

Овај Анекс сачињен је у шест истоветних примерака од којих три примерка задржава Агенција, 
један примерак задржава Купац, један примерак се доставља Министарству финансија, а један 
примерак задржава суд овере. 

Сваки примерак има једнако правно дејство и пуноважност. 

п ов. Бр.{о'31!2о1о 

КУПАЦ 

~~ 
/1;/!Lia!f 

Потврђује се да су Александар Вучетић из Београда и Предраг Антић из Врања, својеручно 

потписали ову исправу и признали за свој потпис на овој исправи. Истоветност именованих 

утврђена је на основу личних карата које су уписане у уписнику овере у суду. 

Такса за оверу од дин. 1970,00 наплаћенаје и поништена на молбу за оверу. 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

Дана 01.03.2010. год. 


